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Divulgado o resultado do concurso para o Censo
2022, do IBGE
Próxima etapa é a convocação e treinamento dos aprovados
Autor - Cristina Indio do Brasil – Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

O resultado do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico
2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi divulgado hoje
(20) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do concurso.
Os candidatos para as vagas de recenseador, agente censitário municipal
(ACM) e agente censitário supervisor (ACS) devem consultar o resultado no site
da FGV.
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Clique aqui e confira o resultado final dos aprovados para recenseadores.
Para o resultado final de pessoas pretas e pardas aprovadas, clique aqui.
O resultado final de pessoas com deficiência está disponível aqui.
De acordo com o IBGE, nos casos de empate na nota final foi respeitada a área
de trabalho, o município e o estado escolhido, sendo o primeiro critério de
desempate, em obediência ao Estatuto do Idoso, garantindo a vaga para quem
tem idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição. O
segundo critério foi a nota na disciplina Conhecimentos Técnicos, seguida da
nota em Língua Portuguesa e em Ética no Serviço Público. Todos os critérios de
desempate constam do edital do processo seletivo.
Convocação

Divulgado o resultado final, a próxima etapa será a de convocação e depois os
aprovados serão chamados pelo IBGE para realizar treinamento.
De acordo com o órgão, mais de 621 mil pessoas concorreram às vagas
distribuídas em 5.297 municípios do país, que se dividem em 206.891 servidores
temporários para o Censo, dos quais 183.021 recenseadores, com treinamento
previsto para 18 a 22 de julho; 18.420 para ACS e 5.450 para ACM, ambos com
treinamento previsto de 6 a 15 de junho.

“Os demais candidatos aprovados serão mantidos em
lista de espera, podendo ser chamados posteriormente,
de acordo com o edital. O treinamento para
recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório
e será realizado pelo IBGE em duas etapas:
autoinstrução e presencial”, informou o IBGE.
Prova
Quem concorreu à vaga de recenseador precisou responder a 50 questões,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 sobre Ética no Serviço
Público e 25 de Conhecimentos Técnicos.
Para ACM e ACS foram 60 questões, divididas em 10 de Língua Portuguesa, 10
de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 de Ética no Serviço Público, 15 de Noções
de Administração / Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos.
Para o processo seletivo, os candidatos receberam do IBGE uma apostila de
conhecimentos técnicos para que eles tivessem acesso às informações
necessárias para responder às questões sobre a operação censitária.
O ensino fundamental completo era o requisito para a vaga de recenseador. O
profissional ganha por produção e atuará diretamente na coleta das
informações, entrevistando os moradores dos domicílios.

Para ser ACM, que gerencia o trabalho do posto de coleta; e ACS, subordinado
ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a
execução dos trabalhos de campo; a exigência era ter o ensino médio completo.
Os salários são de R$ 2,1 mil e R$ 1,7 mil, respectivamente.
Censo 2022
A estimativa do IBGE é de que seja entrevistados cerca de 215 milhões de
habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, a partir de 1º de agosto, nos
5.570 municípios do país.

“O Censo revelará as características dos domicílios,
identificação
étnico-racial,
nupcialidade,
núcleo
familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência,
migração
interna
ou
internacional,
educação,
deslocamento para estudo, trabalho e rendimento,
deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.
Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal
fonte de referência sobre as condições de vida da
população em todos os municípios do país”, informou o
IBGE.

